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Förslag om övergång till digitala utskick av
kulturnämndens möteshandlingar
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar om övergång till digitala nämndutskick från och med
kulturnämnden 19 april 2012 i enlighet med kulturförvaltningens förslag och
tidplan.

Sammanfattning
Kulturförvaltningen har kommit långt i processen mot digitala utskick av
nämndhandlingar och en pilotgrupp har i oktober 2011 utrustats med Apples
läsplatta iPad för att kunna pröva den nya tekniken. Utrustningen tillhandahålls
som lån och är avsedd för arbete med digitala kulturnämndshandlingar och därmed
sammanbundna ändamål. När det politiska uppdraget i kulturnämnden avslutas
återlämnas utrustningen till kulturförvaltningen. För att göra övergången smidig
erbjuder kulturförvaltningen individuell utbildning i digital nämndhantering med
iPad.
Pilotgruppen har överlag goda erfarenheter av försöksperioden med iPad.
Kulturförvaltningen föreslår därför att digital ärendedistribution genomförs till
hela nämnden under inledningen av 2012 med fullt genomförande från och med
kulturnämnden den 19 april då den dittillsvarande parallella pappersdistributionen
upphör. Sekretessbelagda ärenden kommer dock att skickas ut i pappersformat tills
säkra digitala utskick kan garanteras.
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Underlag för beslut
Förslaget till låneavtal är utarbetat i dialog med stadsledningskontorets juridiska
avdelning.

UTLÅTANDE
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa stabens nämndkansli i samarbete med
kulturförvaltningens IT-enhet, Stadsarkivet och stadsledningskontorets juridiska
avdelning.

Bakgrund och syfte
Inom Stockholms stad har arbetet med GIF (Gemensam informationsförsörjning)
lett till att flera förvaltningar börjat planera för digitala utskick av
nämndhandlingar. Kulturförvaltningen har kommit långt i denna process och en
pilotgrupp har i oktober 2011 utrustats med Apples läsplatta iPad för att kunna
pröva den nya tekniken. Målet är att under våren 2012 helt upphöra med
pappersutskick.
Mottagande av digitala utskick innebär följande hantering:
1. Varje ledamot och ersättare får en kallelse med e-post till kommande
nämndsammanträde.
2. I kallelsen finns en länk till www.insyn.stockholm.se som innehåller
dagordning, föregående protokoll och aktuella nämndärenden.
3. Ledamoten/ersättaren laddar ner dokumenten till en läsplatta eller sin egen
dator som gör det möjligt att läsa och arbeta med dokumenten digitalt.
Stadsarkivet har fått i uppdrag att hitta en tillfällig lösning för att enkelt distribuera
nämnd- och styrelsehandlingar till ledamöter för läsning på läsplatta utan att gå in
på Insyn. Denna applikation ska vara tillgänglig från januari 2012.
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Pilotgruppens synpunkter
Pilotgruppen redovisar i en enkät överlag goda erfarenhet av användningen av
iPad i nämndarbetet. Några kommentarer:


”Det är behagligt att läsa från paddan. Storleken på bokstäverna är bra och det är
skönt att inte behöva ha en massa papper att bläddra bland. I paddan hittar jag
mycket snabbare just den handling som jag för stunden vill läsa.”



”Jag har läst nämndhandlingar och handlingar till kommunfullmäktige på iPaden.
Över lag är jag mycket nöjd. Jag har gott hopp om att klara mig helt utan

handlingarna på papper framöver”


”Det är en nackdel att vara beroende av trådlöst nätverk men det rör ju mer
iPadens övriga användningsområden. För nedladdandet och läsandet så
spelar det mindre roll”.



”Det är en enorm fördel att slippa göra utskrifter för att få med sig korta
textunderlag. Och det är smidigt att slippa bära på tunga handlingar till
möten. Jag har i viss utsträckning också använt ipaden för
mötesanteckningar”.

De tveksamheter som några i pilotgruppen redovisar gäller beroendet av trådlös
uppkoppling för att kunna ladda ned handlingarna samt applikationen Good
Reader som gör det möjligt att läsa och redigera de digitala handlingarna. Den nya
applikation som Stadsarkivet för närvarande utvecklar och som ska godkännas den
19 december i år kommer enligt utvecklarna att bli betydligt mer användarvänlig
än Good Reader i sin nuvarande form.
Med pilotgruppens dokumentation har kulturförvaltningen fått ett utmärkt
underlag för att successivt förbättra de nämndtjänster som Ipad kan erbjuda.
Lånevillkor
Staden tecknade i september 2011 ett avtal med Volvo IT som innebär att
kulturförvaltningen kan erbjuda lån av iPad 2 till de nämndpolitiker som har
behov av detta. Den som önskar låna en iPad 2 får skriva på ett låneavtal.
Utrustningen är avsedd för arbete med digitala kulturnämndshandlingar och
därmed sammanbundna ändamål. Kulturförvaltningen betalar en startavgift på
4 400 kr för varje abonnemang och en månadsavgift på 28 kr. När det politiska
uppdraget i kulturnämnden avslutas återlämnas utrustningen till
kulturförvaltningen.
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Om iPad
För att ladda ner dokument till iPad krävs tillgång till trådlöst nätverk vilket
många har i hemmet, på arbetsplatsen eller i offentliga miljöer som bibliotek och i
stadshuset. I erbjudandet ingår därför inte mobilt bredband (t.ex. 3G). Support
ingår i abonnemanget via Volvo IT Service Desk. Samtliga utlånade läsplattor
stöldmärks och registreras av Volvo IT före leverans.
En iPad kan primärt användas för följande funktioner:





söka information och surfa på internet
ansluta till stadens (St Erik Koms) trådlösa nät och därigenom nå intranät
läsa och skriva synkroniserad e-post (kräver att användaren installerar
Mobile Iron)
använda applikationer som köps eller laddas ned gratis i Appstore. För
detta krävs att användaren öppnar ett iTuneskonto kopplat till ett
bankkonto.

Utbildning
Att använda iPad är lätt men det kan ändå behövas en introduktion i verktyget och
den anteckningsapplikation som man behöver för att kunna göra anteckningar i
pdf-filer. Kulturförvaltningen kommer därför att erbjuda en personlig utbildning
för varje enskild nämndanvändare.

Förvaltningens synpunkter
Det finns enligt kulturförvaltningen flera starka skäl för att överge
pappersdistribution av nämndhandlingar till förmån för digital nedladdning:





Bra för miljön – mindre pappersförbrukning
Besparing (inga kostnader för budning eller porto, lägre arbetskostnader)
Snabbare distribution
Modernt och effektivt arbetssätt - anpassning till en verklighet som redan
gäller inom många områden

Förslag med tidplan
Den pilotgrupp inom kulturnämnden som redan arbetar med läsplatta har överlag
goda erfarenheter. Kulturförvaltningen föreslår därför att digital ärendedistribution
genomförs till hela nämnden under inledningen av 2012. Sekretessbelagda
ärenden kommer dock att skickas ut i pappersformat tills säkra digitala
överföringar kan garanteras.
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Förvaltningen föreslår följande tidplan för genomförandet:
Januari 2012
 Den av Stadsarkivet framtagna applikationen för enklare nedladdning av
nämndhandlingar introduceras.
 Hela kulturnämnden erbjuds lån av iPad 2 med möjlighet att pröva digital
avläsning av nämndhandlingar till kulturnämnden 9 februari.
Februari och mars
Handlingarna till kulturnämnden 9 februari och 22 mars distribueras både digitalt
och som papperskopior.
April
Från och med kulturnämnden 19 april upphör pappersutskicken och alla icke
sekretessbelagda nämndhandlingar distribueras digitalt via Insyn.

Bilaga:
Låneavtal

